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पण कुणी मला अद्याप 
रोिू शकलेलं नाही!   

 माल्कम 
X, कोणी 
तुम्हाला 
मारण्यािं  
कारस्थान 
करू शकतं 

का?   

प्रवास 
जेद्दा, सौदी अरब, 1964 

एप्रप्रल 1964 मध्ये, कृष्णवणीय मानवाचिकार नेता  
माल्कम X सौदी अरबमध्ये गेले. मुस्स्लमिमीय असल्यामुळे  

तयांना आयषु्यात एकदातरी मक्केिी यात्रा करावी, असे वाटत होते.  

हा प्रवास 
कदाचित माझ ं

आयुष्यि 
बदलून टाकेल.  

अमेररकेतून आलाय? 
संशयास्पद ददसतोय.  

मी मुस्स्लम आहे! मी 
माल्कम X  आहे! तुम्ही 

ओळित नाही का 
मला?    

माझ्यासोबत 
या, सर.  

मी आयुष्यात 
बराि संघर्ष 
केलाय....  

माल्कमला येणाऱ्या संकटािी कल्पना 
नव्हती. नऊ मदहन्यांनी तयाच्या 

न्यूयॉकष मिील घरावर बााँब टाकण्यात आला.  

न्यूयॉकष , फेब्रुवारी 14, 1965 

हो, आहेत 
काही लोक 

असे.  



नाही, 
आभार. 
मी 

प्राथषना 
करतो.  

आखण मी मुस्स्लम 
म्हणतो स्वत:ला. 

बराि काळ तुरंगात 
रादहलोय मी.  

जेद्दा, सौदी अरब, 1964 तुम्हाला 
बोलावणं 
येईपयतं 

इथेि थांबा.  

या िोलीत वेगवेगळ्या जातींिे, 
वंशांि ेलोक एकत्र आहेत.  

हे सगळे एकाि भांड्यातून 
िातायत! अमेररकेत काळे आखण 
गोरे लोक किीि एका भांड्यातून 

िात नाहीत.   

 काही िाणार?  

ईश्वरािा 
प्रवजय असो. 
तो सवाषिीश 

आहे.  

मला प्राथषना करायिी नेमकी 
पद्धत अजून ठाऊक नाही.   



तो म्हणतो की 
गोरे लोक दषु्ट 
असतात.  

िरं बोलतोयस 
तू भाऊ!  

िाल्सष टाऊन तुरंग, 1946 

माल्कम 20 वर्ांिा 
होता तवे्हा तयाला 

िोरीच्या आरोपािाली 
तुरंगात टाकले होत.े 
तयावेळी तयािं नाव 
माल्कम सलटल होत.े  

मी काळा 
असल्यामुळे 
तुरंगात 

आहे, बबबंी.  

काय 
बोलतोयस 
माल्कम?  

हाि गुन्हा करणाऱ्या 
गोऱ्या लोकांना 

तुरंगात नाही पाठवत.  

तू अडाणी आहेस 
म्हणून इथे आहेस. 

इथे तुला सुिारण्यािी 
संिी आहे. 

तुरंगातील वेळेिा 
सदपुयोग कर. 

आपला मेंद ूवापर. 
जमेल तततकं वािन 

कर.  

माल्कमने बबबंीिा सल्ला मानला. 
तयाने समळेल ती पुस्तकं वािली. तो 
तुरंगातील शाळेतही जाऊ लागला.  

तुरंगातील सशक्षणाने माल्कमिे आयुष्य बदलून टाकले. भाऊ रेस्जनाल्डच्या मदतीन ेतयाने 
इस्लाम िमाषिे ज्ञान समळवले. तयाला नेशन ऑफ इस्लाम या कृष्णवणीय लोकाचं्या 

संघटनेबद्दलही कळले.    
 

तू एसलझा 
मुहम्मदला पत्र 

सलही.  
तो नेशन ऑफ 

इस्लामिा सदस्य  
आहे. 

तयाकाळी, गोरे लोक वापरत त ेबाथरूम वा शॉवर काळे लोक वापरू शकत नसत. 
बसमध्ये तयांना मागे बसावे लागे आखण वेगळ्या शाळेत जाव ेलागे. काही 

लोकांना वाटे की काळे आखण गोरे लोक यांना समान वागणूक द्यायला हवी. पण 
एसलझाच्या मते, काळ्या लोकांनी स्वत:िी संघटना बांिावी. माल्कम तुरंगातील 

आपल्या सहकाऱ्यांना एसलझाच्या कल्पनेबद्दल बोलला.  

गोऱ्या लोकांनी    
 आपलं  िच्िीकरण 

केलंय!  

गोऱ्या लोकांनी  
आपल्याला गरीब बनवून  

ठेवलंय!  

गोऱ्या लोकांनी 
आपल्याला कैद करून 

ठेवलंय!  

आपण 
स्वत:िी 
संघटना 
बनवायला 

हवी.  

आपण एसलझा 
मुहम्मद आखण नेशन 
ऑफ इस्लामिं पालन 

करायला हवं.  



X हे तुझं अज्ञात आफ्रिकी 
आडनाव आहे.  

तू उतकट आहेस, 
माल्कम. तू 

बोलतोसही मिाळ.  
तू िांगला वक्ता 
बनू शकतोस.  

         एसलझा मुहम्मदशी भेट  

1946 साली तुरंगात िाडण्यात आले तेव्हा माल्कम तरूण 
आखण असशक्षक्षत होता. सहा वर्ांनी, तो सशक्षक्षत आखण 

कल्पक माणूस बनून बाहेर आला.   

तू आता 
मुक्त आहेस.  

स्वातंत्र्य? 

माल्कमने एसलझा मुहम्मदला 
शोिून काढले. तो नेशन ऑफ 
इस्लाममध्ये सामील झाला.  

आता तू माल्कम X म्हणून 
ओळिला जाशील.  

 एका काळ्या 
माणसासाठी अशा 

स्वातंत्र्याला काही अथष 
नाही.   

आम्ही इथे भेटतो. इथे 
डटे्रॉईटमध्ये, आपले काही 
डझन सदस्य आहेत.  

एवढे कमी? सदस्यांिी 
भरती करण्यासाठी मी 

काही मदत करू?  

तुरंगातील काही 
लोक माझ ेसल्ले 
ऐकत. त ेइथेसुद्धा 
ऐकतील माझं.  

तुझं सलटल हे आडनाव 
गुलामांच्या गोऱ्या मालकांनी 
तुझ्या गुलाम पूवषजांना ददल ं
होत.ं त ेआता वापरू नकोस.   



सशक्षणासशवाय, 
तुम्ही जगात 
मानाने राहू 
शकत नाही.  

पुढली अनेक वर्,े माल्कम एसलझा मुहम्मद यांच्या प्रविारांिा 
प्रसार करत देशभर फ्रफरले. गोरे लोक जाणूनबुझून काळ्या 

लोकांना पुढे येण्यास रोितात, असे नेशन ऑफ इस्लाम ठासून 
सांगत असे. 

गोरे लोक 
आपले शत्रू 
आहेत.  

काय आपण 
आपल्या शत्रुशी 
हातसमळवणी 
करायिी?  

मी आपल्या 
बांिवांना 

काही सल्ला 
देऊ 

इस्च्ितो.  
दारू, ससगारेट, नशा 

यांच्यापासून दरू राहा. सशका, 
सुसशक्षक्षत बना.  

नाही! 

1952 साली, नेशन ऑफ इस्लामि ेफक्त 
4,000 सदस्य होत.े माल्कमच्या अथक 

प्रयत्ांमुळे  
1963 साली ही संख्या 4,00,000 इतकी 

झाली.  

काही करून आपल्याला 
समानता समळवायिी आहे.  

काही करून आपल्याला 
स्वातंत्र्य समळवायिं 

आहे.   

काही करून आपल्याला 
न्याय समळवायिा आहे.  



मी तुमि े
आभार कसे 

मानू! 

माझं िुकलं 
होतं का?  

जेद्दा, सौदी अरब, 1964 

तुम्ही जयांना 
ताब्यात घेतलंय, 
त ेमाल्कम X 

आहेत.  

ते अमेररकेतील 
प्रससद्ध व्यक्ती आहेत. 
तयांना माझ्यासोबत 

नेतो मी.  

सुदैवाने, माल्कमकड ेजेद्दातील एका प्रततष्ठीत व्यक्तक्तिा 
फोन नबंर होता. डॉ. ओमर आझम, माल्कमच्या 
मदतीसाठी तातकाळ प्रवमानतळावर पोहोिले.  

माफ करा, डॉ. आझम. 
आम्ही तयांना सोडून 

देतो.  

तुम्ही मक्केला जाईपयतं 
माझ ेपाहुणे आहात.  

माझ्या आयुष्यात किी एका 
गोऱ्या माणसाने माझ्याशी एवढं 

िांगलं वतषन केलं नव्हतं.  

एवढी वर्ष मी हेि 
समजून िाललो की 

गोरे आमि ेशत्रू आहेत.  



1963 
पूवी मला शांततिेा 
ततरस्कार वाटायिा.  

क्ांती रक्तरंस्जत असत,े क्ांती शासनप्रवरोिी 
असत,े क्ांतीला तडजोड माहीत नसते. क्ांती 

आपल्या वाटेत येणारं सगळं काही नष्ट 
करत.े  

दहसेंसशवाय  
क्ातंी 

माझ्या सभोवती 
शांतता जाणवतेय.   

मक्का, सौदी अरब, 1964 

1963 च्या सुमारास 

नागरी हक्क नेता डॉ. माटीन 
ल्यूथर फ्रकंगबद्दल तुम्हाला 

काय वाटतं?  
डॉ. फ्रकंग हे अदहसंक 
क्ांतीवर प्रवश्वास 
ठेवतात. पण मी 
प्रविारतो की 

दहसेंसशवाय क्ांती 
होऊि कशी शकत?े  

डटे्रॉईट, नोव्हेंबर 1963 



आता मला 
एसलझािा आदर 
वाटत नाही.  माल्कमने स्वत:च्या मुस्स्लम मशीद आखण  

नंतर आिो अमेररकी एकता या संघटना 
बनवल्या..   

1963 पयतं, एसलझा आखण माल्कम 
यांच्यातील मतभेद वाढले.  

माल्कमला एसलझािे कट्टर प्रविार 
जािक वाटू लागले.  

तुम्ही तुमिी 
जहाल भार्ा 

मवाळ करायला 
हवी.  

दरम्यान, माल्कमिी 
लोकप्रप्रयता वाढू 

लागल्यावर एसलझाला 
संशयाने पिाडले.  

मी असंख्य लोकांना 
नेशन ऑफ 

इस्लाममध्ये आणलं. 
आखण आता तू मला 

थांबायला 
सांगतोयस?  

मग माल्कमला कळलं की एसलझा आपल्या पत्ीशी एकतनष्ठ नव्हता. 
दसुऱ्या एका स्त्रीपासून तो सात मलुांिा प्रपता बनला होता.   

एसलझा प्रवश्वास आखण 
लग्नाबद्दल भार्णं देतो. पण 
तो दांसभक आहे! तो आणिी 
काय काय करत असेल?  

क्तडसेंबर 1, 1963 

लवकरि, माल्कम आखण एसलझा 
यांच्यातील दरी आणिी वाढली. 
राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ्. केनेडी यांिी 

हतया झाली तवे्हा एसलझाने 
माल्कमला तयाबद्दल काहीही न 

बोलण्यािी सूिना ददली.  

केनेडीच्या हतयेने गोऱ्यांिा 
ततरस्कार उघड केला आहे. पण 
हा ततरस्कार आता तयांिंि 
नुकसान करणार आहे.  

लोकांना वाटले की माल्कमच्या मत ेकेनेडी 
मरायच्याि लायकीिा होता. नंतर माल्कमने आपले 
स्पष्टीकरण ददले की तयाि ेमत होत ेकी दहसेंने दहसंा 
वाढत.े पण एसलझावर तयािा पररणाम झाला नाही.  

तू माझी 
आज्ञा पाळली 

नाहीस.  

माल्कम पुन्हा किीही    
 नेशन ऑफ इस्लाममध्ये 

परतला नाही. 

तुला नेशन ऑफ 
इस्लाममिून 90 

ददवसांसाठी तनलंबबत 
करण्यात येत आहे.  

मी संघटनेसाठी कठोर 
मेहनत घेतली आखण तुम्ही 
मला काढून टाकताय?  



यामुळे  
ईश्वराच्या 

शक्तक्तबद्दल माझी 
िात्री पटलीय. 

याने अमेररकी लोकांना 
िक्का बसेल. 

तयांच्यासाठी ततरस्कार 
आखण मी समान आहेत.  

तेजस्वी राजपुत्र 

मक्का, 1964 नेशन ऑफ इस्लामने 
मला तनलंबबत केलंय.  

पण िऱ्या इस्लाम 
िमाषने माझा 

स्वीकार केलाय.  

जगभरातील सवष 
जातींि,े रंगांि े

लोक.... 

....एकवटत 
आहेत. 

माझी इच्िा आहे की अमेररकी 
लोकांनी एक होऊन जगायला 

सशकावं........ 

....त ेनेहमी 
एकमेकांच्या 
प्रवरद्ध लढत 
असतात.  

माल्कमने आपल्या कुटंुबाला आखण समत्रांना 
मक्केतील आपल्या अनुभवांबद्दल सलदहले. 
तयाने मुस्स्लम मशीदलाही पत्र सलहून त े

प्रकासशत करण्यास सांचगतले.  



माझी श्रद्धा 
माणसावर आहे. 
रंग, वणष यांिी 
पवाष न करता 

संपूणष 
मानजातीिा 
आपण आदर 
करायला हवा.  

एसलझा मुहम्मदने आपल्या 
पत्ीला िोका ददला. तो 
आपल्या सशष्यांशी िोटं 

बोलला.  

अमेररकेला परतल्यावर माल्कम 
आपल्या नव्या प्रविारांिा प्रिार-

प्रसार करू लागला.  

नुकतयाि केलेल्या 
दौऱ्यांमध्ये मला जाणवलं 

की सवष लोकामंध्ये – मग त े
काळे असोत वा गोरे – 
एकता असायला हवी.  

 प्रतयेकाला 
मानवी हक्क 
असावेत, 

यावर माझी 
श्रद्धा आहे.  

मी वणषभेद आखण 
वंशभेदाच्या प्रवरद्ध 

आहे.  

कुणी कुणािा 
ततरस्कार करू 

नये.  

एसलझा मुहम्मदने 
तयाच्या अनुयायांिी 

ददशाभूल केली 
होती, हे  

माल्कम प्रवसरला 
नव्हता. 

आिाती 
देशांमध्ये मला 
िरा इस्लाम 
िमष सापडला.  

ततथे एसलझा 
मुहम्मद पुरस्कृत 
करतात तसा 
वणषभेद ददसला 

नाही.   

गोरे लोक दषु्ट 
असतात, ही श्रद्धा 
बाळगल्यामुळे 

पररस्स्थती आणिी 
चिघळेल.  



पण माल्कमच्या नव्या प्रविारांमुळेही 
िोका तनमाषण झाला होता. फ्रकतयेक 
गोऱ्या आखण काळ्या लोकांना तयाि े 
समानतिे ेआखण एकतिे ेप्रविार पटत 

नव््त.े   

नको सोडूस. माल्कम, तू लािो 
लोकांना आतमप्रवश्वासाने आखण 

स्वासभमानाने जगायला सशकवलंयस.  

माल्कम मोठा माणूस 
बनलाय.  

 तयाला मी मोठा केला.   आम्ही तयािा 
बंदोबस्त करू का?   

तो स्वत:िा 
सवषनाश  

करत आहे.  

माझ्या नव्या प्रविारांिी 
फळं पाहायला मी 

कदाचित स्जवंत नसेन.  

माल्कमला जाणवलं की तयािा जीव 
िोक्यात आहे. लवकरि तयाला जीवे 
मारण्याच्या िमक्या समळू लागल्या.   

काल रात्री मला 
आणिी एक 

िमकी समळाली.  

याच्या मागे नेशन 
ऑफ इस्लामि े
लोक आहेत.  

माल्कम, 
आता काय 
करायिं?  

हे कसं 
वापरायिं, ते 
सशकून घे.  कदाचित गरज 

लागेल तयािी....  

 घरावर बााँब पडला तेव्हा 
माल्कमला कळून िकुले की तो 
आता मतृयूच्या समीप आहे.  

मला साऱ्या 
कुटंुबाला संकटात 
टाकायिं नाहीये.  

पण मी माझ ेप्रविारही 
सोडू शकत नाही.  



श्रोतयांमध्ये िळबळ माजली. शत्रू याि 
संिीिी वाट पाहात होते.  

तीन बंदकुिारी माणसांनी माल्कमवर 
16 गोळ्यांिा वर्ाषव केला.  

या हतयेत सहभाग असल्याि े
एसलझा मुहम्मदने नाकारले.  

येणाऱ्या फ्रकतयेक वर्ांत 
माल्कमच्या प्रविारांि े
स्मरण केले जाईल.  

फेब्रवुारी 21, 1965 बााँबफेकीनंतर एका आठवड्याने, माल्कमला 
न्यूयॉकष मिील ऑडुबॉन नतृयशाळेत भार्ण करायला 

बोलावण्यात आले.   

मी माल्कम X 
यांना इथे 

आमंबत्रत करतो.  

माझ्या खिशातला 
तुझा हात बाहेर काढ.  

तुम्हाला 
शांतता लाभो.  

शांत व्हा, बंिंुनो.  

पकडा तयाला.  
तयाने माल्कम X  

ला गोळ्या  
घातल्या.  

माल्कम X च्या हतयेसाठी नेशन ऑफ 
इस्लामच्या तीन सदस्यांना अटक झाली. 
दोघांनी तनदोर् असल्याि ेसांचगतले, पण 
ततघांनाही सशक्षा सुनावण्यात आली.  

जगभरातील लोकांनी माल्कम X ना 
श्रद्धांजली वादहली. प्रससद्ध असभनेते  
ऑस्सी डवे्हीस माल्कमच्या अंततम 
संस्कारप्रसंगी दोन शब्द बोलले.  

हतयेबद्दल....  

 मी आिीि 
सांचगतलंय, माझा 
काहीही संबंि नाही.  

तो आपला काळा तजेस्वी 
राजपुत्र होता. तो मरणाला 
भीत नव्हता, कारण तयािं 

आमच्यावर पे्रम होतं.  



माल्कम X प्रवर्यी  
आणिी मादहती 

 माल्कमि ेबालपण िडतर गेले. तो सहा वर्ांिा असताना तयाि ेवडील 
एका कार अपघातात तनिन पावले. काही लोकांनुसार, तयांना गोऱ्या वणषभेदी 
लोकांनी मारले आखण रेल्वेरळावर टाकले. माल्कम 13 वर्ांिा झाल्यावर, 
तयाच्या आईला मानससक रग्णालयात भरती करण्यात आले. माल्कम आखण 
तयाच्या दहा भावंडांना वेगवेगळ्या अनाथालयात पाठवण्यात आले. आठवीनंतर 
माल्कमने शाळा सोडली आखण तो गुन्हेगारी प्रवश्वात सशरला.  

 
तुरंगवासानंतरही, माल्कमने इततहास, िमष आखण ततवज्ञान या 

प्रवर्यांच्या पुस्तकांि ेवािन सुरू ठेवले. तो रात्री फक्त िार तास झोपत असे. 
तयाला आशा होती की कृष्णवणीय समाज तयाि ेउदाहरण पाहून पे्ररणा घेईल 
आखण सशक्षक्षत होईल. तो म्हणतो, “सशक्षण हे भप्रवष्याि ेपारपत्र आहे. उद्यािा 
भप्रवष्यकाळ तयांिा असणार आहे, जे आजि तयात गुंतवणूक करतील.” 

  
पत्ी आखण कुटंुबबयांनी माल्कमच्या मतृयुनंतर तयाच्या प्रविारांिा प्रिार-

प्रसार सुरू ठेवला. 1960 च्या दशकात नागरी हक्क िळवळ सुरू रादहली. 
तयामुळे आफ्रिकी-अमेररकींना तयांच्या कायाषलयात आखण समाजात समानता 
समळण्यात मदत झाली. वणषभेदाप्रवरद्ध हा संघर्ष आजही सुरू आहे.  

  
माल्कम X ने आफ्रिकी-अमेररकींच्या संघर्ाषला आवाज ददला. वंश, 

समानता आखण एकता या आपल्या प्रविारांवर पूणषपणे कायषवाही 
करण्याआिीि माल्कम यांिा मतृयू झाला. मानवी हक्कांच्या संघर्ाषत माल्कम 
X यांनी एक महत्त्वािी भूसमका तनभावली आखण आपल्यासाठी त ेएक शाश्वत 
वारसा मागे सोडून गेले.    

माझा लोकावंर प्रवश्वास आहे, लोकांनी 
वणाषिी पवाष न करता एकमेकांिा आदर 
करायला हवा यांवर प्रवश्वास आहे. 
                  - माल्कम X  

लोकांनी तयांना काळा दहशतवादी 
म्हटले असले तरी माल्कम X यांि े
व्यक्तक्तमतव आकर्षक होत.े त ेनेहमी प्रसन्न 
असत, लोकांना हसवत. तयांि ेभार्ण 
सशक्षक्षत, अडाणी, तरूण, वदृ्ध अशा 
सवांनाि समजत असे.  


